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Den Sociale Retshjælp mener...

At sikre og løfte retssikkerheden i Danmark er blandt Den 
Sociale Retshjælps vigtigste mærkesager, og vi er derfor let-
tede over og taknemmelige for, at der i 11. time blev fundet 
midler til at sikre ekstrabevillingen til støtte af retshjælpsorga-
nisationerne, så der ikke som oprindeligt planlagt blev skåret 
voldsomt i støtten i forhold til finanslovene for år 2012 og 
2013.  Imidlertid er midlerne stadig få, og det er efter vores 
overbevisning af største vigtighed at sikre, at de begrænsede 
ressourcer, der er til rådighed, bruges bedst muligt og der-
med hjælper flest muligt borgere. En måde at gøre dette på 
er at sikre kvaliteten af den retshjælp, der ydes, og efter vo-
res mening er det helt rimeligt at stille krav til de retshjælps-
organisationer, der tildeles midler. Derfor har vi henvendt os 
til rets- og socialordførerne fra Folketingets partier med et 
forslag til, hvordan man i fremtiden kan inddrage både kvali-
tative og kvantitative kriterier, når midlerne til retshjælp skal 
fordeles.

For at sikre retssikkerheden er det ikke kun en forudsætning, 
at tilbud om retshjælp eksisterer - borgerne i målgruppen skal 
også kende til tilbuddet. Derfor har Den Sociale Retshjælp i 
efteråret 2013 besøgt Aarhus, København, Hobro, Silkeborg, 
Herning og Odense og spurgt i alt 102 borgere om deres 
kendskab til retshjælp. Af de borgere, der lå under indtægts-
grænsen for fri proces og altså var berettigede til at modtage 
gratis retshjælp, kendte kun 17 % til denne mulighed. Dette 
tyder på, at der er behov for at udbrede kendskabet til rets-
hjælp. 

Samtidig er der et stort behov for at sikre borgerne en bedre 
adgang til retshjælp. Er man bosat uden for landets største 
byer, er éns adgang til gratis retshjælp typisk kraftigt forrin-
get, som det illustreres i artiklen på side 4. En måde at udvide 
adgangen til retshjælp på kunne være at trække på erfaringer 
fra udlandet og dels sikre en større geografisk spredning af 
retshjælpsorganisationerne, dels i langt større omfang ind-
føre muligheden for fjernrådgivning uden krav om personligt 
fremmøde.  

Sidst, men ikke mindst, er det en forudsætning for at løfte 
retssikkerheden, at retshjælpsorganisationerne har de bedst 
mulige forudsætninger for at yde retshjælp. Retshjælpsorga-
nisationernes vigtigste ressource er deres medarbejdere, og 
Den Sociale Retshjælp har særdeles positive erfaringer med 
at tilknytte praktikanter fra fx jura- og socialrådgiveruddan-
nelsen. Imidlertid lægger ufleksible studieordninger på visse 
af landets uddannelsesinstitutioner forhindringer i vejen for 
disse praktikforløb, der er til stor gavn for både studerende, 
retshjælpsorganisationer og borgere. Den Sociale Retshjælp 
opfordrer kraftigt til, at retningslinjerne ensartes, så studeren-
de landet over for mulighed for at dygtiggøre sig og udnytte 
deres kompetencer til at sikre borgernes retssikkerhed. 

Vi håber, at beslutningstagerne viser sig at være lydhøre over 
for ovenstående forslag, så vi sammen kan sikre retssikker-
heden for landets borgere.  

Retssikkerheden skal sikres og løftes 
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Mulig styrkelse af borgernes adgang til retshjælp

I det første udkast til finansloven for 2014 blev der skåret i 
den ekstra støtte til retshjælpsorganisationerne, hvorfor de-
batten om, hvordan retssikkerheden bedst muligt kan sikres i 
en tid med begrænsede ressourcer, blev taget op i slutningen 
af år 2013. I januar 2014 blev der dog alligevel fundet midler 
til, at retshjælpspuljen kunne bibeholde den ekstrabevilling, 
der blev tildelt i finanslovsaftalen for 2012. På trods af den 
positive udvikling i forhold til det finansielle aspekt af rets-
hjælpsarbejdet, er der et vigtigt element, som har manglet i 
debatten – nemlig borgernes adgang til retshjælp. 

Både Danske Advokaters administrerende direktør Paul Mol-
lerup og retsordfører for SF Karina Lorentzen er begejstere-
de fror den ekstra bevilling, men efterlyser til Ritzau d. 7.1. 
mere retshjælp i Danmarks yderområder. ”Det er bestemt et 
skridt i den rigtige retning, at man har sikret retshjælp til flere 
af de borgere, der har brug for det, men man har ikke fået 
styrket retshjælpen for de borgere, som bor i områder af lan-
det, hvor der ikke er en retshjælpsorganisation,” udtaler Paul 
Mollerup .

Som det ses på kortet til venstre, har borgerne umiddelbart 
en del muligheder for at få hjælp med juridiske problemstil-
linger, men der er stadig store geografiske områder, hvor bor-
gerne har langt til den nærmeste rådgivningsmulighed.

Kortet ovenfor viser udelukkende de 26 almene retshjælps-
organisationer, og her bliver det tydeligt, at mange borgere 
har langt til nærmeste retshjælpsorganisation. Numrene hen-
viser til tabellen på side 5, der viser retshjælpens navn, og i 
hvor stort omfang den har åbent for henholdsvis telefonisk, 
personlig og skriftlig rådgivning samt webcamrådgivning. 

For at gøre tallene sammenlignelige er dette gjort op i antal 
ugentlige rådgivningstimer, da ikke alle retshjælpsorganisa-
tioner har åbent hver dag. Falder telefonåbningstiderne på 
samme tid som de timer, der er åbent for personlig rådgiv-
ning, tæller dette ikke dobbelt.

Af Joan L. Poulsen og Marie Kersing

       = Advokatvagter         = Retshjælpsorganisationer 

Kortet er lavet på baggrund af Civilstyrelsens liste over godkendte 
retshjælpsorganisationer i 2013 med udgangspunkt i de organisationer, 
som yder generel juridisk retshjælp til alle danske borgere. 

  

Mulig styrkelse af borgernes adgang til retshjælp

I Danmark er i alt 41 retshjælpsorganisationer godkendt af 
Civilstyrelsen, men ud af disse henvender blot 26 sig til alle 
borgere under indtægtsgrænsen for fri proces. Samtidig har 
mange retshjælpsorganisationer kun åbent for personlig 
henvendelse, ofte i stærkt begrænsede tidsrum, og hvor der 
er mulighed for telefonisk henvendelse, er det samme ofte 
tilfældet. Ud af de 26 retshjælpsorganisationer har blot otte 
åbent for personlig rådgivning i 10 timer om ugen eller mere. 
Herudover tilbyder  fire organisationer overhovedet ikke per-
sonlig rådgivning, mens de resterende 14 retshjælpsorgani-
sationer gennemsnitligt kun har åbent for personlig rådgiv-
ning i 5,8 timer om ugen.  Ligeledes yder bare 18 ud af de i alt 
26 retshjælpsorganisationer telefonisk rådgivning, mens 12 
yder skriftlig rådgivning, og kun én yder webcamrådgivning. 
Desuden udfører kun et fåtal af retshjælpsorganisationerne 
opsøgende retshjælp i f.eks. socialt udsatte boligområder. 
Samlet er der blandt retshjælpsorganisationerne blot 418,5 
tilgængelige åbningstimer på landsplan om ugen.

Hertil kommer 10 målgruppeorienterede retshjælpsorgani-
sationer, der kun hjælper bestemte befolkningsgrupper, fx 
gravide og børnefamilier, folk med relation til Grønland eller 
medlemmer af HK. Disse har samlet set åbent for personlig 
rådgivning i 40½ time om ugen, mens kun fire organisationer 
yder telefonisk rådgivning, tre yder skriftlig rådgivning, og in-
gen yder rådgivning via webcam. 

De målgruppeorienterede retshjælpsorganisationer er ikke 
medtaget på kortene, da fokus her udelukkende er på rets-
hjælpsorganisationer, der yder generel og gratis juridisk råd-
givning til alle borgere. På Civilstyrelsens liste findes også 
to retshjælpsorganisationer i Grønland og på Færøerne, en 
hjælp-til-selvhjælps-onlineservice og to advokatvagter, som 
ligeledes ikke er medtaget på kortene.

Ud over retshjælpsorganisationerne kan borgerne søge råd-
givning hos i alt 88 advokatvagter, hvoraf de 65 støttes af Ci-
vilstyrelsen. Advokatvagternes rådgivning finder typisk sted 
på biblioteker eller andre offentlige steder, og der ydes kun 
kort, mundtlig rådgivning. Desuden er det kun muligt at rette 
personlig henvendelse, og åbningstiden er typisk begrænset 
til én gang om måneden i en til to timer. Samtidig kan der ikke 
bestilles tid, hvorfor borgerne risikerer at gå forgæves. De 
65 advokatvagter, der støttes af Civilstyrelsen, har tilsammen 
åbent for rådgivning i 54,88 timer om ugen – hvilket svarer til 
en gennemsnitlig ugentlig åbningstid på 0,844 timer pr. ad-
vokatvagt.
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Kender borgerne deres ret til gratis retshjælp?Mulig styrkelse af borgernes adgang til retshjælp

Borgere efterspørger udvidet adgang
I en voxpop gennemført af Den Sociale Retshjælp i oktober 
2013 på gaden i flere byer svarede 96 ud af 102 borgere, 
at hvis de ikke havde adgang til personlig rådgivning, fx på 
grund af distancen til nærmeste retshjælpstilbud og mang-
lende transportmuligheder, ville de foretrække at modtage 
skriftlig eller telefonisk rådgivning frem for slet ikke at modta-
ge rådgivning. De resterende seks borgere mente, at skriftlig 
eller telefonisk rådgivning var for upersonligt.

Samtidig ville langt de fleste borgerere jf. nedenstående dia-
gram maksimalt være villige til at rejse en time med offentlig 
transport for at modtage gratis og personlig juridisk rådgiv-
ning.

Deltagernes uvillighed til længere rejsetid skyldes ikke alene 
manglende tid, men også fx sygdom, der vanskeliggør eller 
umuliggør længere tids transport, eller manglende mulighed 
for at afholde større rejseudgifter. Idet mange af de borgere, 
der opsøger gratis retshjælp, har begrænsede midler og/eller 
andre vanskeligheder, kunne de have stor gavn af at få lette-
re adgang til rådgivning via fjernkommunikation. Eksempelvis 
har en deltager i voxpoppen på grund af diskusprolapser og 
hofteproblemer ikke mulighed for at tage bussen mere end 
en halv time ad gangen, hvorfor han i store dele af landet ville 
være afskåret fra adgangen til retshjælp.

Det fremgår af det ovenstående, at der er stor efterspørgsel 
efter andre henvendelsesformer end det traditionelle per-
sonlige fremmøde. Hvis flere retshjælpsorganisationer ud-
videde deres henvendelseskanaler, så fjernkommunikation 
såsom rådgivning via telefon, på skrift eller via webcam blev 
implementeret i lige så høj grad som rådgivning ved person-
lig henvendelse, ville det betyde, at uligheden i adgangen til 
retshjælp for borgere i Danmark blev mindsket.

Det skyldes, at adgangen til retshjælp via fjernkommunikation 
ikke begrænses af, hvor i landet borgeren er bosat, og at bor-
gere i fx udkantsområder derfor også ville få bedre mulighed 
for at få den nødvendige hjælp. Derved ville en udvidelse af 
retshjælpsorganisationernes henvendelseskanaler føre til, at 
retshjælpsorganisationerne kunne nå et større antal borgere.

Blandt mulighederne for at udvide adgangen til retshjælp via 
fjernkommunikation er en øget brug af it-baseret kommuni-
kation. Advokatsamfundet konkluderede i ”Rapport om Ad-
vokatvagter i Danmark” fra 2011, at man med fordel kunne 
overveje at etablere it-baserede advokatvagter af hensyn til 
de områder, hvor der er langt til nærmeste advokatvagt. Et 
tilsvarende argument kan gøres gældende for retshjælpsor-
ganisationerne. 

Den teknologiske udvikling har betydet, at mange mennesker 
verden over i dag aktivt benytter fx Skype til at gratis kom-
munikation over store afstande, og det ville være oplagt at 
benytte de muligheder, teknologien giver, i retshjælpsarbej-
det, så borgere, der bor langt fra nærmeste mulighed for rets-
hjælp, får lige så god adgang til retshjælp som borgere i fx de 
store byer, hvilket ville være en styrkelse af retssikkerheden. 

Imidlertid er Den Sociale Retshjælp en af de eneste danske 
retshjælpsorganisationer, der på nuværende tidspunkt tilby-
der rådgivning via webcam, som har to store fordele: Dels 
giver det let adgang til retshjælp, fordi borgeren ikke skal 
afsætte tid til transport og samtidig sparer eventuelle trans-
portomkostninger, og dels giver den direkte kommunikation 
mulighed for effektiv rådgivning, fordi afklarende spørgsmål 
kan stilles straks, så eventuelle misforståelser opklares.

Mulig styrkelse af borgernes adgang til retshjælp

En klients oplevelse af fjernrådgivning 
Jørgen er bosat på Bornholm og henvendte sig til Den 
Sociale Retshjælp i København i september 2013. Han 
forklarer her, hvorfor han valgte at rette henvendelse over 
telefonen: ”Herovre er der ikke mulighed for at møde op 
ved en retshjælp. Selvfølgelig kan man gå til en advokat 
og køre en sag, men vi skulle i første omgang bare have 
lidt råd og vejledning med hensyn til, hvordan vi stod. Vi fik 
rigtig fin behandling hos Den Sociale Retshjælp, og de råd 
og den vejledning, vi har fået, har blandt andet medført, at 
vi ikke har fået os rodet ind i noget, som måske ikke lige 
var den vej, vi skulle. Derfor synes jeg, det har været fint at 
kunne klare det over telefonen, så det kan anbefales andre 
bornholmere at gøre det samme.” 

Jørgen mener, at det på grund af en naturlig reservation 
over for at åbne op for en fremmed omkring éns privatliv 
kan være en fordel at kunne have den første kontakt over 
telefonen. Samtidig vil det efter hans opfattelse være godt, 
hvis man længere henne i forløbet har mulighed for at mod-
tage rådgivning via webcam, så man kan sætte et ansigt 
på rådgiveren. På spørgsmålet om, hvorvidt han har ople-
vet ulemper ved at modtage rådgivning via telefon, svarer 
Jørgen: ”Overhovedet ikke - tværtimod. Der har været en 
rigtig god dialog, stor forståelse og svar på de spørgsmål, 
vi havde. Vi har været godt tilfredse”. 

Erfaringer fra udlandet
Samtlige medlemsstater i EU har et retshjælpssystem, 
hvorigennem borgere kan ansøge om retshjælp i henhold til 
de nationale bestemmelser på området. En sammenligning 
af de nationale retshjælpssystemer afslører dog, at der er 
store forskelle i udarbejdelsen og forvaltningen af de for-
skellige retshjælpssystemer.

Holland er et foregangsland, når det kommer til at sikre bor-
gerne let adgang til retshjælp. De hollandske regler fastslår, 
at enhver borger maksimalt må have en transporttid - med 
offentlig transport - på halvanden time til nærmeste mulig-
hed for gratis juridisk rådgivning hos en retshjælpsorgani-
sation, advokatvagt eller tilsvarende. Samtidig er der blevet 
oprettet fem regionale retshjælpsråd, som er offentlige in-
stanser, der fører tilsyn med bevilling af retshjælp til mindre-
bemidlede. Derudover tilbydes der i 30 juridiske informati-
onskontorer, såkaldte Legal Services Counters, retshjælp 

på det laveste niveau i maksimalt en time, og det er netop 
udbredelsen af disse, der gør det muligt at fastsætte en 
ramme for den maksimale transporttid. Karina Lorentzen, 
retsordfører for SF, mener, at Danmark bør lade sig in-
spirere af de hollandske regler om maksimal transporttid. 
Hun mener ikke, at det altid er nok at kunne ringe ind til en 
retshjælpsorganisation og udtaler til Ritzau d. 7.1.: ”Nogle 
gange møder folk op hos retshjælpen med en plastikpose 
fuld af bilag. De har ikke styr på sagen, og for de borgere er 
det vigtigt med én til én-kontakt. Det lader sig dårligt gøre at 
strukturere sådan en sag over telefonen.” Karina Lorentzen 
vil nu søge opbakning i regeringen til et udspil på området.

I Australien, hvor mange borgere har langt til nærmeste 
retshjælpstilbud, har webcamrådgivning længe været et 
etableret alternativ til personlig rådgivning. Karina Lorent-
zen mener ifølge Ritzau også, at videokonference vil være 
et oplagt kommunikationsmiddel i retshjælpsarbejdet. Af 
den udførte voxpop fremgik det, at langt de fleste respon-
denter maksimalt var villige til at bruge én times transport 
for at komme til gratis juridisk rådgivning. Når en stor del af 
de danske borgere ikke er villige til eller har mulighed for at 
rejse langt for at modtage retshjælp, er en oplagt løsning at 
gøre det lettere for borgerne at finde relevante oplysninger 
om, hvor de eventuelt kan få retshjælp i deres lokalområde, 
eller at sikre en udvidet adgang til telefonisk eller skriftlig 
rådgivning og/eller rådgivning via webcam, hvor man træk-
ker på de australske erfaringer. Samtidig kan tiltag som 
www.dinretshjaelp.dk, en hjemmeside med hjælp til selv-
hjælp, være et skridt på vejen til en lettere og bedre adgang 
til retshjælp. 

Irland har sikret landets borgere bedre adgang til retshjælp 
ved at etablere i alt 33 Law Centres med fuld åbningstid og 
12 deltidsåbne centre. Disse kan kontaktes enten person-
ligt, telefonisk eller skriftligt, hvilket gør det nemmere for 
borgerne at henvende sig.  

Erfaringerne fra udlandet viser altså, at tiltag som en større 
geografisk udbredelse i kombination med en udvidelse af 
retshjælpsorganisationernes henvendelsesformer kan sik-
re borgerne en bedre adgang til retshjælp og derved styrke 
retssikkerheden.
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Mulig styrkelse af borgernes adgang til retshjælp

”Hvis valget stod mellem at modtage gratis skriftlig eller telefonisk juridisk rådgivning, eller ingen rådgiv-
ning overhovedet - ville du så tage imod tilbuddet, og hvorfor/hvorfor ikke?

”Jeg ville faktisk synes, at det var 
en fordel. Hvis man er for belastet 
til at komme af sted, så er det 
måske nemmere at sidde hjemme 
i stuen og gøre det”.

”Det er fint med skriftlig eller 
telefonisk rådgivning. Men hvis 
det var mere konkrete sager, ville 
jeg nok foretrække personlig 
rådgivning.”

”Så ville jeg i hvert fald have en 
eller anden form, hvor jeg kunne 
spørge ind til det, der blev sagt, 
men telefonisk rådgivning tror 
jeg ville være fint. Men ikke brev 
(skriftlig rådgivning, red.), det 
ville jeg synes var træls.”

”Hvis du havde brug for juridisk rådgivning, hvor langt ville du så være villig til at rejse med offentlig 
transport for at komme til den nærmeste retshjælpsorganisation for at få personlig rådgivning?”

”Jeg har lidt svært ved at tage 
bussen, fordi jeg har to diskus-
prolapser og en flækket hofte, så 
jeg kan tage bussen herfra og ind 
til byen, men ikke længere end en 
halv time.”

”Så længe, det er på fastlandet, 
vil jeg næsten sige op til tre timer, 
hvis det skulle være. Gjort op i, 
hvad det ville koste at fragte sig 
selv, kontra hvis man selv skulle 
betale for det (rådgivningen, red.), 
skulle man gerne være villig til at 
fragte sig selv lidt længere.”

”Det skal helst være her i byen, 
hvis man ikke kan køre i bil. Men 
ellers ville jeg højst tage en halv 
times tid væk.”

Managerne hos Den Sociale Retshjælp oplever ofte, at de 
borgere, de hjælper, kun har et meget begrænset kendskab 
til den juridiske hjælp, de har mulighed for at få. Derfor har 
organisationen længe haft et ønske om at undersøge, om 
dette var en afspejling af danksernes generelle viden om 
retshjælp og retssikkerhed.

I starten af oktober gik Den Sociale Retshjælp så på gaden 
for at spørge danskerne om deres generelle viden på om-
råde. Her talte vi med i alt 102 borgere fordelt på byerne 
Aarhus, København, Silkeborg, Herning, Hobro og Odense. 

Et uddrag fra voxpoppen
De fleste borgere gav udtryk for, at ordet retshjælp ledte 
tankerne hen på juridisk bistand i den ene eller anden for-
stand i situationer, hvor man er i problemer. De fleste tænk-
te dog på advokater og retssager, hvilket ikke er et korrekt 
entydigt billede af retshjælpsorganisationerne. Det peger i 
retning af, at de færreste rent faktisk kender til begrebet 
retshjælp og dets betydning. 

Da vi spurgte videre ind til, hvilken rådgivning man kan få 
hos en retshjælpsorganisation (efter at have forklaret be-
grebet retshjælp), fik vi rigtig mange svar omkring familie-
retlige spørgsmål såsom skilsmisse og forældremyndighed 
samt boligretlige spørgsmål som fx fraflytning, lejeres ret-
tigheder og huskøb. 

De fleste deltagere i voxpoppen havde altså en idé om, 
hvad man kunne få rådgivning om hos en retshjælpsorga-
nisation, men var ikke klar over, hvor mange forskellige juri-
diske problemstillinger en retshjælpsorganisation reelt ville 
kunne hjælpe med.

Ud af de 102 borgere, der medvirkede, var 58 borgere selv 
under indtægtsgrænsen for fri proces og dermed i målgrup-
pen for gratis retshjælp. Samtlige deltagere i voxpoppen, 
som var under indtægtsgrænsen for fri proces, udtalte, at 
de ville benytte sig af deres ret til gratis juridisk rådgivning, 
såfremt de nu eller i fremtiden fik juridiske problemer. Dog 
ville de fleste før deres deltagelse i voxpoppen ikke have 
været klar over, at de havde denne mulighed.  Af de 58 
var kun 10 personer nemlig bevidste om deres ret til gratis 
retshjælp. 

Mange borgerne kender ikke deres rettigheder
Illustrationen viser, at 83 % af de adspurgte borgerne under 
indtægtsgrænsen for fri proces ikke ved, at de er berettiget 
til at modtage gratis juridisk rådgivning, når de har en ind-
tægt under indtægtsgrænsen for fri proces. Dette medfører, 
at disse borgere ikke ville vide, hvor eller hvordan de skulle 
henvende sig, hvis de skulle komme i en situation, hvor de 
fik behov for gratis juridisk rådgivning.

Kender borgerne deres ret til gratis retshjælp?

Af Joan L. Poulsen
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”Ja, det ville jeg. 
Reglerne kan være 
rigtig, rigtig svære 
at gennemskue, og 
så er det rigtig rart 
at kunne samar-
bejde med nogen, 
der kender til det, 
og som kan give én 
vejledning.”

”Ville du benytte dig af din ret til gratis juridisk rådgivning, såfremt du på nuværende tidspunkt eller i 
fremtiden får juridiske problematikker?”

”Hvis jeg fik 
behov for det 
og var i situa-
tion, hvor jeg 
havde brug 
for retshjælp. 
Absolut.” 

”Ja. Hvis man 
havde brug for 
rådgivning, og 
hvis man ikke 
selv kunne klare 
det med ven-
nernes hjælp, så 
ville jeg gerne 
benytte mig af 
tilbuddet.” 

”Ja, for mig ville 
det være et stort 
arbejde, så det 
ville jeg helt klart 
gøre for at få en 
ordentlig form for 
hjælp og være 
sikker på at gøre 
det rigtigt. Ellers 
ville jeg føle mig 
ret fortabt.” 

Kender borgerne deres ret til gratis retshjælp? Politikere om retssikkerhed

Retsordførerne om retssikkerhed
Den Sociale Retshjælp har i flere år arbejdet retspolitisk for en 
styrkelse af retssikkerheden i Danmark, som er en af organi-
sationens mærkesager, blandt andet ved at sikre borgernes 
adgang til retshjælp. Dette arbejde har fx taget form af del-
tagelse i høringer, udarbejdelse af politiske henvendelser og 
deltagelse i mediedebatten. 

For at sætte fokus på retssikkerhed har Den Sociale Retshjælp 
i denne udgave af nyhedsbrevet spurgt landets retsordførere 
om deres holdning til retshjælp og retssikkerhed.

I forbindelse med udarbejdelsen af dette nyhedsbrev har Den 
Sociale Retshjælp derforkontaktet de retspolitiske ordførere 
fra samtlige af Folketingets partier for at spørge til deres opfat-
telse af borgernes adgang til retshjælp. Jeppe Mikkelsen (R), 
Trine Bramsen (S) og Tom Behnke (K) indvilligede i at besvare 
en række spørgsmål, mens de øvrige retsordførere desværre 
ikke ønskede at medvirke. 

De tre retsordførere fik alle forevist et kort (se side 4), der il-
lustrerer den geografiske udbredelse af Danmarks retshjælps-
organisationer, der er godkendt af Civilstyrelsen i år 2013, og 
som tilbyder generel juridisk rådgivning til alle danske borgere 
under indtægtsgrænsen for fri proces. 

Derudover har Den Sociale Retshjælp udført en voxpopunder-
søgelse, hvor 102 danskere i København, Aarhus, Silkeborg, 
Herning, Hobro og Odense blev spurgt om deres kendskab til 
retshjælp og retssikkerhed. Deres svar blev præsenteret for 
retsordførerne, som fik mulighed for at kommentere på dem.

Hvad forstår du ved ordet ”retssikkerhed”?
At man bliver behandlet ordentligt, selv hvis man er på kant 
med loven, og at der generelt er en ordentlig behandling inden 
for loven. At ens muligheder ikke er begrænset af ens ressour-
cer.

Hvordan vurderer du borgerens retssikkerhed i Danmark?
Set i et internationalt perspektiv har vi det rimelig godt i Dan-
mark. Vi kan dog stadig blive endnu bedre, og når man som os 
har en god og lang retstradition, kan man sagtens gå forrest.

Der er store geografiske områder i Danmark, hvor den en-
kelte borger har langt til den nærmeste gratis retshjælp 
(iht. kortet), hvad mener du om det?
Det er ikke tilfredsstillende. Det er problematisk, at der er om-
råder af landet, hvor vi er knap så godt dækket, selvom vi er 
et lille land. 

Ud af de 102 adspurgte i voxpopundersøgelsen var 58 un-
der indtægtsgrænsen for fri proces. Af de 58 kendte blot 
10 personer til deres ret til gratis rådgivning. Hvad synes 
du om det?
Det overrasker mig egentlig ikke. Det er et kæmpe problem, 
ingen tvivl om det, men det overrasker mig ikke.

I Holland har man lavet en lov, der gør, at den enkelte 
borger maksimalt må have 1,5 times kørsel til nærmeste 
retshjælpsinstitution – ville det være en idé at lave en til-
svarende lov, der er tilpasset Danmark?
Det kan jeg godt se idéen i, man skal bare gøre sig klart, om 
man vil sikre geografisk spredning som førsteprioritet, eller om 
man vil sikre, at flest mulige borgere får retshjælp. Jeg ville 
ønske, man kunne begge dele, men den politiske realitet er, at 
der ikke er så mange penge at gøre godt med – vi har jo ikke 
uanede ressourcer.

Jeppe Mikkelsen, retsordfører, 
Det Radikale Venstre 

 
Af Joan L. Poulsen 
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Politikere om retssikkerhed

Hvad forstår du ved ordet ”retssikkerhed”?
At alle behandles lige for loven - og at der er gennemsigtig-
hed i lovgivningen.

Hvordan vurderer du borgerens retssikkerhed i Dan-
mark?
Sammenligner vi os med andre lande, har danskerne meget 
stor retssikkerhed. Desuden diskuterer vi dagligt begrebet 
og udfordrer det, hvilket i sig selv er symbol på, at retssik-
kerhed tages seriøst.

Der er store geografiske områder i Danmark, hvor den 
enkelte borger har langt til den nærmeste gratis rets-
hjælp (iht. kortet), hvad mener du om det?
Det er altid problematisk, når borgerne ikke kan få hjælp 
i deres nærområde. Særligt yderområder er udfordrede. I 
den optimale verden, hvor vi ikke skulle forholde os til res-
sourcer, ville alle have fysisk adgang til retshjælp i deres lo-
kalområde. De stadig flere digitale muligheder kan afhjælpe 
en del af problemet. Men vi skal altid have fokus på, at alle 
kan få hjælp i nærheden af, hvor de bor.

Ud af de 102 adspurgte i voxpopundersøgelsen var 58 
under indtægtsgrænsen for fri proces. Af de 58 kendte 
blot 10 personer til deres ret til gratis rådgivning. Hvad 
synes du om det?
Det er svært at forholde sig til den slags undersøgelser, der 
er lavet på et spinkelt grundlag. Men som nævnt skal vi altid 
søge at sikre den bedst mulige oplysning og den bedst mu-
lige adgang til retshjælp.

I Holland har man lavet en lov, der gør, at den enkelte 
borger maksimalt må have 1,5 times kørsel til nærmeste 
retshjælpsinstitution – ville det være en idé at lave en 
tilsvarende lov, der er tilpasset Danmark?
Det er en meget spøjs måde at lovgive på. For hvilke trans-
portmidler er der tale om, hvad gør man, hvis der er vejar-
bejde osv. For mig er det afgørende, at vi bruger mulighe-
derne for digitalisering og telefonrådgivning endnu bedre og 
tør nytænke begrebet retshjælp.

Hvad forstår du ved ordet ”retssikkerhed”?
Retssikkerhed er mange ting: lighed for loven, at vi har en 
lovgivning, der er forståelig for menigmand, så folk er be-
kendt med de regler, der gælder i vores samfund, at man 
har adgang til at få sin sag prøvet.

Hvordan vurderer du borgerens retssikkerhed i Dan-
mark?
Jeg synes generelt, at retssikkerheden i Danmark er god.

Der er store geografiske områder i Danmark, hvor den 
enkelte borger har langt til den nærmeste gratis rets-
hjælp (iht. kortet), hvad mener du om det?
Når man først har fundet ud af, at der rent faktisk findes en 
retshjælp, og man har brug for hjælp, så er der i virkelig-
heden tre muligheder. Man kan møde personligt op, tage 
telefonisk kontakt, eller man kan sende en mail eller gam-
meldags post. Jeg vil tro, at rigtig meget kan ordnes via an-
dre måder end at møde op. Hvis man har en sag, hvor det 
er vigtigt, at man møder op for at fremlægge og aflevere do-
kumenter, som der skal kigges på, jamen så må man regne 
med, at man må rejse lidt.

Ud af de 102 adspurgte i voxpopundersøgelsen var 58 
under indtægtsgrænsen for fri proces. Af de 58 kendte 
blot 10 personer til deres ret til gratis rådgivning. Hvad 
synes du om det?
Hvis det er udtryk for, at de aldrig har haft behov for gratis 
retshjælp, er det jo godt. Men hvis det er personer, der rent 
faktisk har brug for at få retshjælp, men ikke har fået det, 
fordi de ikke vidste, at det var der, må man se på, hvorfor de 
ikke ved det. Hvis man har brug for retshjælp, kan man også 
selv gøre noget for at finde den information. Man må gøre 
en indsats. Det kan man jo godt, selvom man er mindre be-
midlet økonomisk.

I Holland har man lavet en lov, der gør, at den enkelte 
borger maksimalt må have 1,5 times kørsel til nærmeste 
retshjælpsinstitution – ville det være en idé at lave en 
tilsvarende lov, der er tilpasset Danmark?
Nej, vi har i forvejen alt for mange love og regler i det her 
land. Vi skal ikke have flere love, og vi skal ikke have flere 
regler. Hvis man har brug for retshjælpen, er der forskellige 
måder, man kan få den på, og hvis man har behov for at 
møde op personligt, må man selv yde den indsats at tage 
turen. Det at afsætte rejsetid burde ikke være et problem.

Trine Bramsen, retsordfører, 
Socialdemokraterne 

 

Jurastuderende har traditionelt stor gavn af at supplere de-
res studier med praktisk erfaring, fx hos en retshjælp. Hen-
rik Stagetorn fra Landssammenslutningen af Forsvarsad-
vokater udtaler d. 3. december til Arbejderen: ”Retshjælpen 
giver en masse jurastuderende erfaringer fra det virkelige 
liv” og tilføjer: ”Det er meget dannende og lærende for de 
studerende at lave sagsbehandling og holde møder med 
borgere med rigtige problemstillinger”. Disse erfaringer kan 
opnås gennem enten frivilligt arbejde eller praktikophold 
hos en retshjælpsorganisation.

En retshjælpsorganisations erfaring med praktikanter
Den Sociale Retshjælp har i mange år arbejdet for at kunne 
tilbyde jurastuderende praktikophold og havde i forårsse-
mestret 2013 for første gang to jurastuderende i praktik, 
hvilket gik over al forventning. De studerende styrkede, 
jævnfør artiklen i Den Sociale Retshjælps nyhedsbrev fra 
juli i år, både deres kommunikative evner og evnen til at 
benytte lovgivningen i praksis, samtidig med at Den Sociale 
Retshjælps klienter nød godt af det omfattende sagsbe-
handlings- og rådgivningsarbejde, praktikanter på fuld tid 
kan løfte.  

Sandy Madar, direktør i Den Sociale Retshjælps Fond, 
siger: ”Vi har erkendt, at de frivillige ikke kan løfte hele 
arbejdsbyrden, hvis man skal kunne tilbyde flest muligt 
borgere gratis retshjælp. Derfor har retshjælpsorganisatio-
nerne behov for at kunne tilknytte jurastuderende i praktik-
forløb. Praktikanterne kan nå at sætte sig ind i og behandle 
mere komplekse sager og gennemgår derfor en rivende 
udvikling rent fagligt. Samtidig har vi ganske enkelt brug for 
praktikanterne, hvis vi skal kunne løfte opgaven med at yde 
retshjælp og sikre retssikkerheden. For at kunne tilbyde alle 
borgere, der har behovet, en kvalificeret og ensartet juridisk 
rådgivning, har vi brug for praktikanter på fuld tid.”

De positive erfaringer med juridiske praktikanter har bety-
det, at Den Sociale Retshjælp har øget antallet af prakti-
kanter og i efterårssemestret 2013 har seks juridiske prak-
tikanter tilknyttet, ligeligt fordelt på kontorerne i Aarhus og 
København. Til forårssemestret 2014 har organisationen 
ansat fire praktikanter i Aarhus og to i København. Den 
Sociale Retshjælp har modtaget en del flere ansøgninger, 
men har af blandt andet pladshensyn ikke kunnet tilknytte 

flere praktikanter, da organisationen i dette semester også 
har udvidet antallet af blandt andet it- og webdesignerprak-
tikanter. Antallet af ansøgninger illustrerer, at der blandt de 
jurastuderende er et ønske om at supplere studierne med 
praktiske erfaringer i form af praktikophold. 
klagen.

Stort udbytte af praktik hos retshjælpsorganisation
De studerende, der har prøvet kræfter med et praktikophold 
hos Den Sociale Retshjælp, giver særdeles positive tilba-
gemeldinger omkring udbyttet. Jeanette Jensen, 9. seme-
ster på Aalborg Universitet, siger: ”Jeg er blevet mere rustet 
til en lang række arbejdsopgaver, end jeg har oplevet på 
skolebænken. Både det faglige, det sociale og kendskabet 
til samfundet er blevet styrket gevaldigt.” Kristian Aarsøe, 
7. semester på Aarhus Universitet, supplerer: ”Hver dag på 
retshjælpen udfører jeg decideret juridisk arbejde som at 
have kontakt til og udfærdige skrivelser til klienter, modpar-
ter og kommunen, søge aktindsigt samt undersøge og løse 
konkrete juridiske problemstillinger.” Christina Grace Over-
gaard, 8. semester på Aarhus Universitet, valgte at søge 
en praktikstilling for at finde ud af, hvilken retning inden for 
juraen, hun ønsker at specialisere sig inden for: ”Jeg ved 
endnu ikke, hvilken del af juraen jeg ønsker at beskæftige 
mig med, når jeg er færdig, så jeg ønskede at prøve en 
masse forskellige retsområder af og få be- eller afkræftet, 
hvilke der er spændende at arbejde med i virkeligheden.”

Alle tre mener, at et praktikophold syner af mere, hvis det 
indgår som en del af uddannelsen på linje med andre kom-
petencegivende fag, og tager derfor 10 ECTS-point. 

Ingen merit på Københavns Universitet
Jurastuderende på Københavns Universitet (KU) har ikke 
samme mulighed som studerende fra landets øvrige uni-
versiteter for at integrere et praktikophold i deres uddannel-
se, da deres studieordning udelukkende accepterer praktik-
ophold i udlandet som pointgivende. Imidlertid prioriterer en 
del studerende et praktikophold på trods af, at de ikke kan 
få merit. En af dem er Alexander Holm Dittmer, 9. semester 
på KU, som siger, at arbejdet i retshjælpen har levet op til 
hans forventninger: ”Det er fedt at få overdraget sine egne 
sager, tage kontakt til klienterne og virkelig føle, at man 
får gjort en forskel. Man finder hurtigt en større interesse 

Praktik hos retshjælpsorganisationer gavner både 
jurastuderende og klienter

Af Malene V. Christensen
Tom Behnke, retsordfører,  
Det Konservative Folkeparti 
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i retsområderne, når man skal bruge et svar til at hjælpe 
andre.” Khadra Abdi, 9. semester på KU, supplerer: ”Jeg vil 
helt klart anbefale et praktikophold til andre studerende, da 
man får stor erfaring med juridisk sagsbehandling inden for 
forskellige juridiske discipliner.” 

Samtlige praktikanter hos Den Sociale Retshjælp bakker 
op om anbefalingen, så de studerende kan blive klogere 
på, hvilke retsområder der interesserer dem, hvilket kan 
hjælpe dem med at vælge de rette valgfag, og få praktisk 
erfaring og faglig viden, som ikke kan fås på skolebænken. 

Per Blume, formand for studienævnet på Juridisk Fakultet 
ved KU, forklarer, hvorfor universitetet i modsætning til de 
øvrige universiteter ikke tillader merit for praktikophold i 
Danmark: ”En praktikordning være et godt bidrag til jura-
studiet, men er meget ressourcekrævende, og da et meget 
stort antal studerende på eget initiativ har erhvervsrele-
vante studiejobs, har det ikke været overvejet at indføre en 
sådan ordning.” 

Ditte-Marie Kjer fra Forenede Jurister, der sidder på tre ud 
af de fire pladser til studenterrepræsentanter i studienæv-
net for jura på KU, forklarer: ”Den primære baggrund for 
beslutningen var, at der er mange jobmuligheder samt mu-
ligheder for fagrelevant frivilligt arbejde i København. Stu-
dienævnet var bekymrede for, at arbejdsgiverne ville vælge 
praktikanter som gratis/meget billig arbejdskraft frem for at 
ansætte studerende til fuld løn, og at praktik derfor i sidste 
ende ville være til mere skade end gavn for de studerende. 
Derudover er der, indtil videre, ikke krav om, at praktik-
pladserne skal leve op til en vis kvalitet, så de studerende 
er ikke garanteret, at de kommer til at arbejde med noget 
fagligt relevant i løbet af deres praktikperiode. Vi er dog 
samtidig af den holdning, at den nuværende praksis skal 
tages op til revision, hvis den ikke er hensigtsmæssig for 
de studerende.”

Sandy Madar, direktør for Den Sociale Retshjælp, håber, at 
KU snarest giver de jurastuderende mulighed for at få merit 
for praktikophold inden for landets grænser: ”Det er en af 
vores mærkesager. Dels kan det være med til at løfte rets-
sikkerheden, fordi praktikanterne er en værdifuld arbejds-
kraft for fx retshjælpsorganisationer og kan hjælpe landets 
borgere med deres juridiske problemstillinger, og dels er 
det vanvittig vigtigt, at landets kommende jurister og advo-
kater får et billede af, hvordan virkeligheden ser ud for de 
mindre ressourcestærke borgere her i landet.” 

Praktik hos retshjælpsorganisationer gavner både
 jurastuderende og klienter

Praktik på jurastudiet

• På tre af landets universiteter kan jurastuderende på 
kandidatdelen af uddannelsen få merit for praktikophold 
hos fx en retshjælpsorganisation. 

• Det gælder Aarhus Universitet (siden starthalvfem-
serne), Syddansk Universitet (siden 2008) og Aalborg 
Universitet (siden 2011).

• Et praktikophold på op til seks måneder tæller 10 
ECTS-point, svarende til et valgfag.

• På Aarhus Universitet og Syddansk Universitet kan 
dette suppleres med en opgave på yderligere 10 ECTS-
point.

• Jurastuderende på Københavns Universitet kan ude-
lukkende få merit for praktikophold hos myndigheder i ud-
landet og altså ikke for praktik hos fx danske retshjælps-
organisationer. 

Forskellen i tal

• En fuldtidspraktikant vil over en praktikperiode på fx 
20 uger arbejde 740 timer.

• En frivillig ansat med fire timer om ugen vil i samme 
periode arbejde 80 timer. 

• Hver praktikant kan altså løfte over ni frivilliges ar-
bejdsbyrde i en tilsvarende periode. 

Faktaboks

I efteråret 2013 har der været politisk debat om mulighe-
den for at have socialrådgivere tilknyttet retshjælpsorgani-
sationer. Den Sociale Retshjælp har kæmpet for mulighe-
den af dette i årevis siden Civilstyrelsens beslutning om, 
at det ikke er tilladt at have socialrådgivere tilknyttet, hvis 
man ønsker at modtage midler fra Civilstyrelsen (som Den 
Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning gør). Senest har 
retsordfører for SF Karina Lorentzen bakket op om idéen 
og udtalt til Danske Advokater (september 2013), at: ”Vi 
bør se på, om udbyderne af retshjælp kan få mulighed for 
fast at tilknytte socialrådgivere, da mange af de sager, rets-
hjælpsorganisationerne behandler, falder inden for disses 
ekspertiseområde.”

Den Sociale Retshjælp har i flere år med stor succes haft 
socialrådgiverstuderende i praktik samt frivillige socialråd-
givere tilknyttet. De har bidraget med nye vinkler på orga-
nisationens rådgivning, særligt social- og forvaltningsretlige 
aspekter, til stor gavn for klienterne.  Fire nuværende og 
tidligere socialrådgiverpraktikanter hos Den Sociale Rets-
hjælp er enige om, at socialrådgivere kan byde ind med 
værdifulde kompetencer. En praktikant udtaler: ”Vi har en 
indgående viden om socialforvaltningsret samt anden lov-
givning inden for det sociale område.” En anden praktikant 
mener, at: ”Socialrådgiverne kender måske bedre til de for-
anstaltninger, som er gældende inden for en given forvalt-
ning, og hvilke handlemuligheder der er i situationen.”

Praktik i Aarhus ej muligt
I dag er det imidlertid alene Den Sociale Retshjælps afde-
ling i København, der modtager socialrådgiverstuderende i 
praktik, da det på grund af ændrede retningslinjer på den 
lokale socialrådgiveruddannelse siden år 2012 ikke har 
været muligt at få socialrådgiverstuderende i praktik i af-
delingen i Aarhus. Dette er ifølge organisationens formand, 
Sandy Madar, ærgerligt: ”Vi kan i vores daglige arbejde se, 
at socialrådgiverne gør en uundværlig indsats på særligt 
det sociale område, som i høj grad kommer både klienterne 
og organisationen til gode”.  

De nuværende og tidligere praktikanter mener ligeledes, at 
den manglende mulighed for praktik er en skam. ”Praktik-
ken har hjulpet mig til at finde frem til de forskellige måder, 
man kan imødekomme klienters behov, og har samtidig 
styrket min evne til at finde frem til den bedst mulige tilgang 

til de forskellige klienter, der har forskellige ressourcer og 
barrierer,” udtaler en praktikant. En anden siger: ”Jeg har 
fået afprøvet og udviklet mine kommunikative kompetencer 
i mødet med udsatte borgere, samtidig med at jeg har fået 
indgående kendskab til sagsbehandlingsarbejde.” 

Som nævnt er der i den senere tid på politisk niveau kom-
met fokus på ønskeligheden af at have socialrådgivere 
tilknyttet retshjælpsorganisationerne, men politikerne har 
desværre ikke beslutningskompetence på området for so-
cialrådgiveruddannelsernes praktikordninger, som fastlæg-
ges af de enkelte skoler.

Civilstyrelsen: Nej til socialrådgivere 
Ifølge Civilstyrelsen må der desuden ikke benyttes social-
rådgivere i den almene retshjælp som fx Den Sociale Rets-
hjælps Juridiske Rådgivning. Dette er ifølge Sandy Madar 
problematisk: ”Socialrådgivere kan bidrage med en anden 
viden og en anden tilgang til klienterne end juristerne, hvil-
ket styrker den helhedsorienterede rådgivning”. En prakti-
kant bakker op om dette: ”Man har som socialrådgiver en 
viden, som kan være en stor hjælp i mødet med borgeren, 
men det er samtidig rigtig godt, at man kan sparre med ju-
risterne, som har en større juridisk viden.” En anden prakti-
kant fremhæver, at socialrådgiverne kan bidrage med viden 
om, hvordan sagsbehandlingen udføres i forvaltningerne, 
en viden, jurister efter hendes opfattelse ikke nødvendigvis 
besidder.  

Den Sociale Retshjælp og de nuværende og tidligere prak-
tikanter er altså enige om, at samspillet mellem socialråd-
giver og jurister kan være en styrke, når det kommer til at 
yde den bedst mulige rådgivning. P.t. får kun klienterne i 
afdelingen i København imidlertid gavn af dette samspil på 
grund af den manglende praktikmulighed i Aarhus. Dog er 
der mulighed for på frivillig basis at have socialrådgivere til-
knyttet de projekter, der ikke modtager midler fra Civilstyrel-
sen, nemlig Det Juridiske Rådgivningsteam, Fængselsrej-
seholdet og Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning, og 
flere tidligere praktikanter i Aarhusafdelingen har heldigvis 
valgt fortsat at være tilknyttet på frivillig basis. 

Retshjælpsorganisationernes behov for socialrådgivere

Af Katharina J. Haslund
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Den Sociale Retshjælps Innovationsafdeling har igen i efter-
årssemestret 2013 været travlt beskæftiget med at fungere 
som talerør for organisationens målgrupper og sætte deres 
problemstillinger på den politiske dagsorden. Nedenfor fin-
des en oversigt over afdelingens vigtigste initiativer i det for-
gangne semester.

Politiske henvendelser
Gennem organisationens arbejde er Innovationsafdelingen 
blevet opmærksomme på problemer med retssikkerheden 
på blandt andet sygedagpengeområdet. Derfor foreslog Den 
Sociale Retshjælp beskæftigelsesminister Mette Frederik-
sen, at undtagelsesbestemmelsen i Lov om aktiv socialpo-
litiks § 33 udvides med en bestemmelse om, at efterbetaling 
af sociale ydelser ikke skal fratrækkes i kontanthjælpen. Mi-
nisteren har efterfølgende tilkendegivet, at det ikke er for-
målstjenligt, at borgere, der er udsat for en forkert forvalt-
ningsafgørelse, straffes, og at loven derfor skal ses igennem.

Pr. 1. november 2014 kræver det offentlige, at alle landets 
borgere skal have deres egen digitale postkasse på bor-
ger.dk, hvilket er problematisk i forbindelse med de fæng-
selsindsattes manglende adgang til digital kommunikation. 
Derfor foreslog Den Sociale Retshjælp i en henvendelse til 
justits- og beskæftigelsesministeren, de retspolitiske ordfø-
rere og Kriminalforsorgen blandt andet, at de indsatte må 
anvende computere med internetadgang uden for skoletiden 
i fængslerne, og at der fra Kriminalforsorgens side iværksæt-
tes undervisningstiltag omkring fx brug af E-boks og digital 
kommunikation med det offentlige.

Desuden har vi sendt en henvendelse til rets-, social- og by- 
og boligordførerne, Justitsministeriet og Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter omkring et stillet forslag til ændring 
af Lov om almene boliger m.v, som er et forsøg på at skabe 
tryghed i udsatte boligområder ved at muliggøre, at politiet 
må videregive oplysninger til almene boligorganisationer, 
hvis en lejer har begået en kriminel handling inden for bolig-
området. Herefter vil boligorganisationerne kunne ophæve 
beboerens lejemål, ligesom oplysningerne kan videregives 
mellem boligorganisationerne, så lejerne også kan afvises 
fra nye lejemål. Den Sociale Retshjælp opfordrer til, at kon-
sekvenser samt alternative løsningsforslag debatteres grun-
digt, før lovforslaget vedtages.

Vi afventer fortsat svar på begge sidstnævnte henvendelser.

Høringssvar
I oktober 2013 sendte Finanstilsynet tre bekendtgørelser 
i medfør af Lov om finansielle rådgivere i høring, og i den 
forbindelse sendte Innovationsafdelingen et høringssvar 
med forslag om certificering og uddannelse af gældsrådgi-
vere samt indførelse af etiske regler og trinsystemer. Efter 
vores opfattelse bør der være ensartede standarder for frivil-
lige gældsrådgivningsorganisationer og gældsrådgivere, der 
tager penge for rådgivning, så borgerne altid ved, hvilken 
rådgivning de kan forvente, men dette lægger bekendtgørel-
serne desværre ikke op til. 

Daværende justitsminister Morten Bødskov sendte i oktober 
”Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne” i hø-
ring, og i den forbindelse har Den Sociale Retshjælp forfattet 
et høringssvar, der ud over at fastslå, at et øget fokus på 
området er positivt, indeholder en række konkrete ændrings- 
og forbedringsforslag. 

Siden sidst i Innovationsafdelingen

Af Joan L. Poulsen & Malene V. Christensen

Konference 
I september indkaldte minister for by, bolig og landdistrikter 
Carsten Hansen og daværende justitsminister Morten Bød-
skov til konference om tryghed i socialt udsatte boligområ-
der. Både beboere og myndigheder efterspurgte til konferen-
cen en øget involvering af de unge i denne proces, hvilket 
Den Sociale Retshjælp netop gør i Streetmanagerprojektet 
på Nørrebro i Købehavn. Her er de unge selv med til at ud-
forme et kursusforløb med fokus på blandt andet job, uddan-
nelsesmuligheder og misbrug samt fx ludomani, doping og 
kønssygdomme. 

I den politiske henvendelse om udveksling af oplysninger 
mellem boligorganisationer og politi samt høringssvaret om 
bandeproblematikken har vi derfor opfordret til at inddrage 
denne type ordning. 

Udviklingsprojekt
I september påbegyndte Den Sociale Retshjælp i samar-
bejde med Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus et 
projekt med det formål at mindske antallet af udsættelser i 
udsatte boligområder ved at tilbyde udsættelsestruede be-
boere rådgivning hos Den Sociale Retshjælp samt gennem 
en ny hjemmeside, www.blividinbolig.dk, der skal samle en 
række oplysninger om rettigheder og pligter for borgere, der 
har problemer med at betale husleje. 

Medier
Den Sociale Retshjælp deltager i den offentlige debat om-
kring problemstillinger, der berører vores målgrupper og 
kræver diskussion og løsninger på samfundsplan. Blandt 
andet har vores direktør Sandy Madar i Radio24syv talt om 
indsattes digitale rettigheder og manglende adgang til offent-
lige myndigheder på nettet. Desuden har DR Ultra besøgt os 
for at høre nærmere om børns rolle i gældsplagede familier, 
hvilket har affødt kommentarer til flere radiostationer. 

Martin Franck, leder af Den Sociale Retshjælps Gældsråd-
givning, er blevet citeret i flere artikler omkring SKATs nye 
inddrivelsesmetoder, som sætter mange borgere i en uhold-
bar situation; fx har flere af vores klienter oplevet ikke at kun-
ne betale hverken regninger eller mad. Desuden har vi del-
taget i debatten omkring en afgørelse fra Landsskatteretten 
i forbindelse med henstand af restskat, en praksis, vi længe 
har forsøgt at ændre. Samtidig har kontanthjælpsreformen 
i høj grad været på dagsordenen, og også her har vi aktivt 
deltaget i debatten. Alt i alt har Den Sociale Retshjælp i pe-
rioden august til december 2013 været i medierne 25 gange.

Se www.socialeretshjaelp.dk for uddybende information om 
høringssvar, politiske henvendelser mv. 

Siden sidst i Innovationsafdelingen

Konference i Gellerup om tryghedsskabelse i udsatte boligområder med 
oplæg fra minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen 
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Siden sommeren 2013 har Den Sociale Retshjælps Juridi-
ske Rådgivning haft rigtig, rigtig travlt og hjælper nu flere 
borgere end nogensinde før, både på kontorerne i Aarhus 
og København og i forbindelse med vores opsøgende 
retshjælpsarbejde. Den stigende travlhed skyldes, at vi nu 
mærker konsekvenserne af de politiske stramninger på det 
offentlige område, fx kontanthjælpsreformen og reformen 
af fleksjob og førtidspension, der rammer mange borgere. 
Derfor henvender stadig flere borgere sig til os for at få 
hjælp, fordi de fx står uden forsørgelse eller ikke har fået 
forlænget deres sygedagpenge. 

Desuden har særligt kontanthjælpsreformen, der betyder, 
at samlevende fra årsskiftet bliver pålagt gensidig forsør-
gelsespligt, allerede affødt mange henvendelser, der ofte 
drejer sig om borgernes retsstilling angående reglerne for 
henholdsvis enlige og samlevende. Her skaber særligt pro-
blematikken omkring, hvornår man er at betragte som en-
lige forsørger, problemer. Vi er i fuld gang med at forberede 
os på det øgede antal henvendelser, vi kan forvente i det 
nye år, hvor reglerne træder i kraft. 

Vi mærker derudover fortsat effekten af kommunernes og 
Udbetaling Danmarks øgede kontrol og sammenkørsel af 
registre. Der er således stadig flere klienter, der henvender 
sig til os, fordi de bliver frataget sociale ydelser eller kom-
mer under mistanke for at have begået socialt bedrageri, og 
også på dette område vil antallet af henvendelser forment-
lig stige markant, når de nye regler træder i kraft. 

Opsøgende retshjælp
Opsøgende retshjælp er et vigtigt supplement til vores al-
mindelige retshjælpsarbejde, fordi det giver os mulighed for 
at komme i kontakt med borgere, der har brug for juridisk 
rådgivning, men som måske ikke selv ville have henvendt 
sig på kontoret. Derfor søger vi til stadighed at styrke og 
udvide vores opsøgende retshjælpsarbejde. 

I Aarhus påbegyndte vi i september vores opsøgende rets-
hjælp i Langkærparken i Tilst, som er blevet etableret i sam-
arbejde med boligforeningen AL2bolig. AL2bolig oplever, at 
beboerne i området har et stort behov for juridisk rådgiv-
ning, hvorfor de selv kontaktede os med en forespørgsel 
om et samarbejde. Den Sociale Retshjælps Juridiske Råd-
givning er derfor nu til stede i Langkærparken en gang om 

måneden, så de ca. 2000 beboere kan komme til os med 
deres juridiske spørgsmål.  

I København har vi i samarbejde med boligsocialmedar-
bejder Jane Aschlund fra Områdesekretariatet etableret et 
samarbejde med boligforeningen i Tingbjerg. Indtil videre 
besøger vi Tingbjerg på Nørrebro hver anden tirsdag fra 
kl. 15.00-18.00, hvor vi yder juridisk rådgivning og gælds-
rådgivning til beboerne. Vi oplever stor efterspørgsel efter 
vores hjælp, og allerede i forbindelse med den første vagt 
i Tingbjerg blev to af vores Managere kontaktet af en med-
arbejder fra organisationen Bydelsmødrene i Tingbjerg og 
opfordret til at holde et oplæg for Bydelsmødrene om Den 
Sociale Retshjælp og vores arbejdsområder. Efter oplæg-
get blev vi opfordret til at afholde endnu et oplæg hos By-
delsmødrenes afdeling i Rantzausgade på Nørrebro for 
også at oplyse dem om muligheden for at få gratis rets-
hjælp. Budskabet om vores tilbud spredes altså hurtigt, og 
vi ser frem til at hjælpe endnu flere borgere i fremtiden. 

Derudover besøger vi stadig fast Lundtoftegade og Nørre-
bro Bibliotek, som vi besøger henholdsvis torsdag mellem 
kl. 16.00-18.00 og mandag mellem kl. 16.00-18.00. Vi op-
lever fortsat en stor efterspørgsel efter rådgivning og anser 
derfor besøgene for at være en succes. 

Dinretshjaelp.dk
Hjemmesiden dinretshjaelp.dk er i øjeblikket ved at blive 
gennemarbejdet og opdateret, og den nye side vil snart bli-
ve lagt online, så borgerne endnu nemmere end i dag kan 
finde opdateringer om love og svar på ofte forekommende 
juridiske spørgsmål. Vi har valgt at foretage en komplet op-
datering af hjemmesiden, da vi kan mærke en større og 
større efterspørgsel efter den tilgængelige information. 

I 2013 havde dinretshjaelp.dk  mere end 90.000 besøgen-
de, hvilket klart illustrerer behovet for lettilgængelig infor-
mation om juridiske emner. Vi modtager også fortsat en del 
henvendelser gennem hjemmesiden, som enten behandles 
på trin 1 eller videresendes til andre rådgivningstilbud. 

Siden sidst i Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning

Af Tobias Baadsgaard

I Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning oplever vi fort-
sat stor efterspørgsel efter gældsrådgivning og sagsbe-
handling, og vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe alle, der 
har brug for vores assistance. I løbet af efterårssemestret 
har vores frivillige og praktikanter været i fuld gang med 
opstart, sagsbehandling og afvikling af sager i afdelingen, 
og med deres hjælp har vi igen kunnet hjælpe et stort antal 
borgere.

Ud over rådgivning og sagsbehandling har vi altid fokus på 
politiske problemstillinger i relation til vores arbejde, da vi 
på denne måde kan hjælpe vores målgruppe som helhed. 
Vi har gennem de sidste syv måneder haft stor opmærk-
somhed rettet mod SKAT og deres håndtering af en ny 
praksis vedrørende henstand og restskat. I den forbindelse 
har vi haft kontakt med Missionen for Hjemløse i Køben-
havn, som på vegne af en borger har ført en klagesag over 
SKATs nye praksis.  D. 6. september afgjorde Landsskatte-
retten, at SKAT i deres inddrivelse skal tage hensyn til bor-
gere, der er velfærdstruede. Dette har resulteret i et øget 
pres på afdelingen, da der nu skal søges om henstand med 
restskat på vegne af de mange klienter, der er og har været 
berørt af denne problematik. Da afgørelsen betyder, at vi 
kan hjælpe endnu flere klienter, betragter vi imidlertid kun 
det øgede pres som en god ting. 

Desværre besværliggøres vores arbejde fortsat af SKATs 
nye system, Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI), hvis for-
mål er at skabe overblik og gøre det nemmere for SKAT 
at inddrive gæld. Systemet er dog blevet forsinket, og det 
forhindrer derfor den videre sagsbehandling. Afdelingen 
har dog et fælles ønske om at give vores klienter en tidlig 
julegave i form af blandt andet en ændring af deres lønin-
deholdelse, og vi vil derfor gøre vores bedste for hurtigt at 
nå igennem alle sagerne, når systemet kommer op at køre 
igen.

Opsøgende besøg
Rigtig mange borgere har brug for den hjælp, Den Sociale 
Retshjælps Gældsrådgivning tilbyder, men ikke alle kender 
til vores eksistens eller har ressourcerne til selv at opsøge 
gældsrådgivning. Af den grund er opsøgende gældsrådgiv-
ning en stor prioritet for os, fordi det giver os mulighed for 
at nå ud til en bredere målgruppe, der har brug for hjælp.

På forespørgsel fra boligforeningen AL2bolig har vi sam-
men med Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning 

etableret en opsøgende indsats i Langkærparken i Tilst. 
Fordi samarbejdet er forholdsvis nyt, har vi har kun været 
på besøg i Langkærparken et par gange indtil videre, men 
både vi og AL2bolig oplever et klart behov for vores hjælp. 
P.t. forsøger vi ved hjælp af plakater, foldere mv. at udbrede 
kendskabet til vores rådgivningstilbud til beboerne, der så 
foruden at møde os, når vi er på besøg, vil kunne rette di-
rekte henvendelse til os.

Desuden tager Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivnings 
repræsentanter i København med, når Den Sociale Rets-
hjælps Juridiske Rådgivning tager på opsøgende besøg i 
boligområdet Tingbjerg, og når nødvendigt også i boligom-
rådet Lundtoftegade. Begge steder oplever vi nemlig stor 
efterspørgsel efter ikke bare juridisk rådgivning, men også 
gældsrådgivning, så Den Sociale Retshjælp træder til for 
at hjælpe med at give vores klienter den bedst mulige hel-
hedsorienterede rådgivning og dermed styrke deres mulig-
hed for en bedre livssituation. 

Samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus om under-
visningsforløb
Den Sociale Retshjælp har netop underskrevet en samar-
bejdsaftale med Erhvervsakademi Aarhus, der betyder, at 
Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning skal forestå af-
holdelsen af et underviningsforløb med navnet ”Gældsråd-
givning i praksis”. Forløbet vil primært henvende sig til of-
fentligt ansatte, der arbejder med overgældssatte borgere. 

Samarbejde med Aalborg Kommune om exitprogram 
for prostituerede
Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning har derudover 
etableret et nyt samarbejde med Aalborg Kommune om-
kring et exitprogram for prostituerede. Aalborg Kommune 
vil forsøge at hjælpe borgere, der ønsker enten forbedrede 
levevilkår som prostituerede eller helt at forlade prostituti-
on, og i den forbindelse er vi blevet spurgt, om vi vil bidrage 
med gældsrådgivning, så disse borgere kan få et overblik 
over deres økonomiske situation. I praksis foregår det ved, 
at vores gældsrådgivere hver måned er til stede i lokaler, 
der stilles til rådighed af Aalborg Kommune, og hjælper de 
borgere, der ønsker det. Når borgerne har et overblik over 
deres økonomi, har de bedre mulighed for aktivt at vælge, 
om de ønsker at fortsætte i prostitution; uanset om de væl-
ger dette eller ej, kan Den Sociale Retshjælps Gældsråd-
givning således være med til at forbedre de prostitueredes 
forhold. 

Af Morten Schmidt

Siden sidst i Den Sociale Retshjælps Gældsrådgivning
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Det Juridiske Rådgivningsteam

Den Sociale Retshjælps Fængselsrejsehold modtager fort-
sat et stort antal henvendelser og gør alt, hvad vi kan, for 
at hjælpe både nye og gamle klienter med at løse deres 
juridiske problematikker og få et overblik over deres øko-
nomiske situation. Vi har siden sidst afrapporteret for vores 
andet projektår (1. juli 2012 til 30. juni 2013), og vi er me-
get stolte over resultatet, som blev, at vi overordnet set har 
opnået tilfredsstillende resultater. Det betyder nemlig, at vi 
har levet op til projektets målsætninger og har gjort en stor 
forskel for vores mange klienter fra målgruppen. Vi ser frem 
til at fortsætte det gode arbejde i de resterende to projektår 
og hjælpe endnu flere nuværende, tidligere og kommende 
indsatte med deres forskellige problematikker, så deres 
livssituation forbedres. 

Derudover har Fængselsrejseholdet det sidste års tid ar-
bejdet på et gældsundervisningsprojekt målrettet indsatte. 
Vi oplever nemlig i vores arbejde, at mange indsatte bli-
ver løsladt til en uoverskuelig gæld og ofte mangler både 
overblik over deres privatøkonomi og viden om at håndtere 
den. Dette forværres af, at stort set alle indsatte i de danske 
fængsler i løbet af retssagen forud for deres fængselsop-
hold har opbygget en stor gæld i form af sagsomkostninger 
og eventuelle erstatningskrav. Gælden forekommer dem 
ofte at være uoverskuelig, hvilket typisk betyder, at den 
ignoreres så længe, det er muligt, og at de (tidligere) ind-
satte først opsøger hjælp, når gældsproblemet har vokset 
sig uoverskueligt stort. Det betyder, at det bliver sværere 
og mere omfattende at komme gældsproblemerne til livs. 
Derfor er det et stort ønske for Fængselsrejseholdet at få 
etableret et gældsunderviningsforløb, der kan give de ind-
satte de nødvendige redskaber til at tage hånd om deres 
økonomiske problemer og få et overblik over deres gælds-
situation, så de har de bedst mulige forudsætninger for re-
socialisering efter endt afsoning.  

Opsøgende retshjælp
Mange af vores klienter er nuværende indsatte eller bebo-
ere på udslusningspensioner, der derfor ikke har mulighed 
for at opsøge os på vores kontorer. Derfor udfører vi et stort 
opsøgende retshjælps- samt gældsrådgivningsarbejde, så 
vi dels kan opdatere vores nuværende klienter om frem-
skridtene i deres sag, dels kan tage imod nye henvendelser. 

Siden sidst har Fængselsrejseholdet i Aarhus været på en 
række forskellige opsøgende besøg, herunder på Kontrakt-
pensionen, Pension Skejby og Pensionen Lyng. Disse be-
søg starter med, at vores Managere spiser sammen med 
beboerne og/eller personalet, hvorefter vi tager imod nye 
klienthenvendelser og opdaterer eksisterende klienter om 
udviklingen i deres sag. Desuden har vi været på rejse-
holdsbesøg i Ringe Statsfængsel. På flere af besøgene var 
en eller flere af vores Managere med for første gang, hvilket 
betød, at vi fik en rundvisning, og at Managerne fik prøvet 
kræfter med at vejlede klienterne om forskellige juridiske 
problematikker og gældsproblematikker. 

Også i København har Fængselsrejseholdet haft travlt med 
opsøgende besøg, og vi har siden sidst besøgt både ud-
slusningspensionerne Kastanienborg, Lysholmgård, En-
gelsborg og Brøndbyhus samt Jyderup Statsfængsel og an-
stalten ved Herstedvester. Som noget nyt kan det nævnes, 
at Pensionen Kastanienborg og Pensionen Lysholmgård er 
blevet slået sammen under navnet Pensionen Avedøre. De 
er dog stadig at finde på to forskellige lokaliteter, og vi vil 
fortsat besøge dem begge. Ligesom i Aarhus har en del 
nye medarbejdere med stor succes været med på deres 
første rejseholdsbesøg, og de er klar til fremover at bidrage 
til vores opsøgende retshjælpsarbejde. 

Årsmøde ved Foreningen af Forsorgsmedarbejdere
Fængselsrejseholdet deltog d. 29.-30. oktober 2013 i et 
årsmøde hos Foreningen af Forsorgsmedarbejdere under 
Justitsministeriet (FFJ), der har til formål at fremme sam-
arbejdet mellem foreningens medlemmer, der er ansat i 
fængsler, pensioner samt Afdelinger i Frihed og Direktora-
tet for Kriminalforsorgen. Vi var blevet inviteret til at holde 
et oplæg dels Fængselsrejseholdets arbejde, dels aktuelle 
inddrivelsesregler i forbindelse med indsattes gældsproble-
matikker. Vi er altid glade for at sprede budskabet om vores 
tilbud og dele vores viden, og oplægget var en stor succes. 
FFJ’s medlemmer var særdeles interesserede og stillede 
mange spørgsmål, og samtidig fik vi mange varme ord med 
på vejen fra de af de fremmødte, der har været kontaktper-
soner for borgere, vi har hjulpet. 

Siden sidst i Fængselsrejseholdet

Af Nadja Hansen

Det Juridiske Rådgivningsteam har fortsat travlt, og det be-
tyder, at vi stadig arbejder hårdt på at hjælpe både nuvæ-
rende og nye klienter med at få løst deres gældsmæssige 
og juridiske problemstillinger. Det hårde arbejde afspejles i 
resultatet af vores afrapportering for det andet projektår (1. 
juli 2012 til 30. juni 2013), som blev, at vi har nået vores mål 
og hjulpet borgere fra vores målgruppe med 500 forskellige 
problematikker. Vi er meget stolte over resultatet og vil ar-
bejde på at hjælpe endnu flere borgere fremover. 

I vores tredje projektår er der fokus på udvidelse og på at 
gøre andre opmærksomme på, at vi eksisterer, så budska-
bet om vores tilbud kan blive spredt. Således forventer Det 
Juridiske Rådgivningsteam i løbet af de næste par måne-
der at etablere flere samarbejder med nye samarbejds-
partnere. Dette skyldes dels, at afdelingen efterhånden 
er så veletableret, at vi kan udvide, og dels en væsentlig 
forøgelse af midler i det nye projektår. Samtidig har vi på 
det seneste modtaget flere henvendelser fra potentielle 
samarbejdspartnere, hvorfor alt tyder på, at vi i fremtiden 
vil kunne nå vores mål om at hjælpe endnu flere borgere 
fra målgruppen.

Opsøgende retshjælp
Det Juridiske Rådgivningsteam tager fortsat på opsøgende 
besøg til Center for Myndighed og boformerne Tre Ege og 
Østervang. Her yder vi både gratis juridisk rådgivning og 
gældsrådgivning til eksisterende klienter og tager imod 
nye klienthenvendelser. Vi besøger Center for Myndighed 
hver mandag, Tre Ege den tredje torsdag i hver måned og 
Østervang den tredje tirsdag i hver måned, og alle stederne 
oplever vi, at borgere og ansatte sætter stor pris på vores 
rådgivningstilbud, og at antallet af henvendelser stiger. 

Blandt nye samarbejdspartnere kan nævnes KontaktHuset 
under Center for Misbrugsbehandling, som er et tilbud, der 
særligt retter sig mod brugere med særlig behov for psy-
kosocial og sundhedsfaglig støtte, og som har særligt fo-
kus på misbrugsproblematikker. Denne målgruppe har ofte 
behov for vores hjælp, og vi ser meget frem til for alvor at 
påbegynde samarbejdet.

Desuden har vi indledt et samarbejde med Ungeindsatsen 
på Grønnegade i Aarhus, som er et midlertidigt botilbud til 
unge mellem 18 og 30 år, der er hjemløse eller har andre 
sociale udfordringer. Det indledende møde gik over al for-
ventning, og vi vil fremover besøge Ungeindsatsen en gang 
om måneden og hjælpe de unge dér. 

Nominering til medborgerpris i Aarhus
I efteråret 2013 modtog Det Juridiske Rådgivningsteam den 
store anerkendelse at blive indstillet til årets medborgerpris 
i Aarhus Kommune. Prisen belønner frivillige aktører, som 
har udført et ekstraordinært arbejde, og som samarbejder 
med Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, 
og med prisen følger 10.000 kroner samt en glasskulptur. 
Ikke blot blev vi indstillet, vi var også blandt de tre endelige 
kandidater, hvilket er en stor ære og et skulderklap for det 
arbejde, vi udfører. 

Vi var inviteret med til prisuddelingen mandag den 21. okto-
ber 2013, og i den forbindelse havde vi tidligere på måne-
den besøg af Filmprojekt Gellerup, som filmede en præsen-
tationsvideo til arrangementet. Desværre vandt vi ikke årets 
medborgerpris, som gik til projekterne Fyr og Flamme og 
Sager der Samler - stort tillykke til dem! Imidlertid er både 
indstillingen og det, at vi var blandt de endelige kandidater, 
et bevis på og en bekræftelse af, at der er et stort behov for 
det arbejde, Det Juridiske Rådgivningsteam udfører, og vi 
er stolte af at være blevet taget med i betragtning. 

Temadag om samskabelse
Det Juridiske Rådgivningsteam var så heldige at blive invi-
teret med til en temadag om samskabelse, som Socialpsy-
kiatri og Udsatte Voksne, en afdeling under Socialforvalt-
ningen i Aarhus Kommune, havde arrangeret d. 28. oktober 
2013. Fokus for temadagen var, hvordan man gennem 
samskabelse på tværs af myndigheder, samarbejdspart-
nere og brugere kan forbedre eksisterende velfærdsløsnin-
ger eller udvikle nye tiltag. Vi sætter altid pris på at lære 
nyt og få nye perspektiver, der kan styrke vores arbejde 
med at hjælpe målgruppen, og mødte derfor talstærkt op 
til arrangementet, som var særdeles lærerigt. Desuden var 
temadagen også en mulighed for at møde andre organisa-
tioner, der ligesom os har et samarbejde med Center for 
Myndighed i Aarhus Kommune.

 

Siden sidst i Det Juridiske Rådgivningsteam

Af Naimo Hirsi
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Den Sociale Retshjælp sætter en ære i til stadighed at 
have de bedste og mest kompetente medarbejdere, så 
vi til hver en tid kan tilbyde vores klienter den bedst mu-
lige rådgivning og sagsbehandling. Derfor er rekruttering 
blandt Sekretariatets vigtigste opgaver, og afdelingens 
medarbejdere gør i hvert semester en stor indsats for at 
finde de helt rigtige praktikanter og frivillige. Til efterårs-
semestret 2013 resulterede det i ansættelsen af 30 nye 
frivillige Gældsmanagere og Juridiske Managere samt 30 
nye praktikanter fra studieretninger som fx finansøkonom- 
og finansbacheloruddannelsen, webudvikleruddannelsen, 
jura, erhvervsjura, statskundskab, antropologi, kommuni-
kation og it-teknologi i henholdsvis Aarhus og København. 

I efterårssemestret har fokus været på at strømline en ræk-
ke procedurer samt forberede samarbejdet med yderligere 
faggrupper og derigennem styrke vores fundament og mu-
liggøre, at vi kan tage endnu flere praktikanter fra og med 
foråret 2014, og derfor har antallet af tilknyttede praktikan-
ter været lavere end i sidste semester. Nu er organisatio-
nen imidlertid klar til atter at skrue op for antallet af prakti-
kanter, og derfor har vi til forårssemestret 2014 ansat hele 
46 praktikanter.  Derved vil vi i fremtiden i endnu højere 
grad kunne imødekomme ikke blot den store efterspørgsel 
efter gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning, men 
også det stigende antal ansøgninger fra potentielle frivil-
lige og praktikanter, der ønsker at hjælpe.

Studiemesser
Studerende udgør størstedelen af vores medarbejdere 
i form af frivillige og praktikanter, og derfor er en central 
del af rekrutteringsarbejdet at opbygge og vedligeholde et 
godt samarbejde med de forskellige uddannelsesinstitutio-
ner. Af den grund har Sekretariatet i løbet af sommeren og 
efteråret deltaget i en række arrangementer på forskellige 
uddannelsesinstitutioner, blandt andet på Erhvervsaka-
demi Dania i Silkeborg, hvor de finansøkonomistuderende 
fik mulighed for at deltage i en workshop og derved prøve 
kræfter med det arbejde, vi udfører. Vi har også besøgt 
Erhvervsakademi Lillebælt på Fyn samt Erhvervsakademi 
Dania i Hobro, hvor vi har holdt oplæg om Den Sociale 
Retshjælps arbejde og muligheden for at komme i praktik 
hos os. På Erhvervsakademi Aarhus har vi i flere omgange 
holdt oplæg og deltaget i messer rettet mod multimediede-
signere og finansøkonomer. 

Desuden har vi deltaget i en messe på statskundskabs-
studiet på Aarhus Universitet, og senest har vi deltaget i 
CompanyDATING på Business and Social Sciences på 
Aarhus Universitet, hvor vi talte med potentielle praktikanter 
fra studieretninger som jura, kommunikation og økonomi. 
Generelt har besøgene været meget positive oplevelser, 
og de har da også alle båret frugt i form af ansøgninger fra 
de studerende og efterfølgende aftaler om praktikforløb. 

Medarbejderpleje
En anden kerneopgave for Sekretariatet er at sikre, at Den 
Sociale Retshjælps medarbejdere trives og har de bedst 
mulige arbejdsbetingelser, så de kan koncentrere sig fuldt 
ud om at yde kvalificeret rådgivning og sagsbehandling for 
vores klienter. Her i efteråret har det blandt andet givet sig 
udslag i gennemførelsen af medarbejderudviklingssamta-
ler for alle medarbejdere, så de får mulighed for at udvikle 
sig fagligt såvel som personligt. 

Frivillig Fredag i Aarhus
Sekretariatet har også sammen med frivillige og ledere 
repræsenteret Den Sociale Retshjælp ved arrangementet 
Frivillig Fredag, der er en national frivillighedsdag, hvor 
man på landsplan synliggør, fejrer og anerkender frivillig-
heden. Dagen lægger op til, at borgerne engagerer sig i 
frivilligt arbejde eller benytter sig af de mange foreningers 
forskellige tilbud. 

I år faldt dagen den 27. september, og Den Sociale Rets-
hjælp var til stede ved begivenheden på Bispetorv i midten 
af Aarhus. Med næsten 80 deltagende foreninger var årets 
Frivillig Fredag en rekordstor begivenhed, og ud over at 
bakke op om dagen og den gode sags tjeneste var del-
tagelsen også en mulighed for at udbrede kendskabet til 
Den Sociale Retshjælps arbejde. I forbindelse med arran-
gementet mødte vi flere borgere og organisationer, der en-
ten kendte til vores arbejde på forhånd eller hørte om det 
for første gang, og en del ville have mulighed for at henvise 
til os igennem deres arbejde. Vi håber derfor, at vi har fået 
udbredt kendskabet til vores arbejde blandt de øvrige (aar-
husianske) foreninger, der ligesom os arbejder for bedre 
vilkår for de udsatte i Danmark.

 

Siden sidst i Sekretariatet

Af Signe Lyshøj
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Tre spørgsmål til de frivillige

Hvorfor valgte du at blive frivillig hos Den Sociale Retshjælp?
”Fordi jeg har haft en god praktikperiode her, det er et rart sted at 
være, og det er godt at have på cv’et. Derudover har jeg lært en 
masse hernede.”
Hvad er dit faglige udbytte af at være frivillig? 
”Fagligt er jeg blevet bedre til at kommunikere både skriftligt og 
mundtligt og til at rådgive andre mennesker omkring deres økono-
mi. Mit personlige udbytte er, at jeg er blevet mere åben og bedre 
til at arbejde i teams.”
Hvad tager du med videre?  
”Fagligt netværk og juridiske og økonomiske erfaringer.”

 

Hvorfor valgte du at blive frivillig hos Den Sociale Retshjælp? 
”Jeg har planer om at søge ind på jurastudiet i 2014, og jeg ville 
gerne have et indblik i, hvordan jura kan bruges i praksis. Samtidig 
tiltalte det mig, at der er tale om en frivillig organisation med unge 
medarbejdere, der deler min interesse for både jura og frivilligt ar-
bejde.” 
Hvad er dit faglige udbytte af at være frivillig? 
”Jeg har allerede på relativt kort tid har lært om aspekter inden for 
formidling, samarbejde og forhandling.”
Hvad tager du med videre? 
”Jeg håber at kunne tage værktøjer og erfaringer med, som kan 
komme mig til gavn både på jurastudiet og i mit privatliv. Jeg har 
tilegnet mig en juridisk tilgang, som uden tvivl vil hjælpe mig i mine 
studier, og jeg har samtidig fået et udvidet netværk.”

Hvorfor valgte du at blive frivillig hos Den Sociale Retshjælp?
”Jeg skriver mit bachelorprojekt for Den Sociale Retshjælp. Fokus 
bliver formentlig optimering af Gældsmanagernes arbejde i afdelin-
gen, hvilket jeg synes er spændende”
Hvad er dit faglige udbytte af at være frivillig?
”Jeg får meget ud af at være i Den Sociale Retshjælp. Rent fagligt 
får jeg brugt det meste af, hvad jeg har lært omkring økonomi, og 
jeg får udvidet min viden utrolig meget, da vores klienters proble-
mer aldrig er ens. Desuden lærer jeg at omgås klienterne.”
Hvad tager du med videre? 
”Jeg regner med at tage meget med mig igennem erfaring med kli-
entkontakt, at kunne danne overblik over problemerne og sparring 
med mine medfrivillige.”

Andreas Sripathirajah Pasupathy, 
frivillig i Receptionen, Aarhus  
 

 

Stefan Lindgreen, frivillig i  
Fængselsrejseholdet,  
København 
  

Af Katharina J. Haslund

Jacob Mullis, frivillig i Den Sociale 
Retshjælps Gældsrådgivning, 
Aarhus 
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